Gazowy kocio∏ jedno- lub dwufunkcyjny: NIEDèWIEDè

NIEDèWIEDè

WydajnoÊç i Wygoda
Gazowy kocio∏ jedno- lub dwufunkcyjny
˚eliwny kocio∏ stojàcy dost´pny w wersji jednofunkcyjnej z mo˝liwoÊcià
pod∏àczenia zasobnika c.w.u. lub w wersji dwufunkcyjnej z wbudowanym
zasobnikiem c.w.u. 110 l. Najnowsza seria udoskonalonych urzàdzeƒ.
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NIEDèWIEDè to sprawdzony i niezawodny, stojàcy kocio∏ gazowy
z wymiennikiem ˝eliwnym. WydajnoÊç, solidnoÊç i niezwykle prosta
obs∏uga sprawiajà, ˝e produkt
ten cieszy si´ popularnoÊcià
i zaufaniem wÊród instalatorów
i u˝ytkowników. Seria zosta∏a
teraz udoskonalona tak, aby zapewniç jeszcze wi´cej wygody
i komfortu.
Ciep∏a woda – w NIEDèWIEDZIU KLZ
dost´pna w du˝ej iloÊci dzi´ki wbudowanemu zasobnikowi c.w.u. 110 l,
w NIEDèWIEDZIU KLOM – dzi´ki
mo˝liwoÊci wspó∏pracy z osobnym
zasobnikiem.
Ogrzewanie – komfortowe dzi´ki wysokiej mocy, oszcz´dne za sprawà
p∏ynnej modulacji palnika oraz mo˝liwoÊci sterowania pracà instalacji
grzewczej.
Komfort – du˝a wydajnoÊç, udoskonalone i przejrzyste panele sterowania,
automatyka pogodowa w standardowym wyposa˝eniu.
Proces projektowania i produkcji
kot∏ów NIEDèWIEDè jest zgodny z wymogami mi´dzynarodowej normy jakoÊci
ISO 9001.

Nowy NIEDèWIEDè
Wi´kszy komfort i zaufanie!
NIEDèWIEDè KLOM
Kocio∏ jednofunkcyjny z mo˝liwoÊcià wspó∏pracy z zasobnikiem c.w.u., dost´pny w wersjach
o mocy 17, 26, 35 i 45 kW. W nowej konstrukcji:
jeszcze wygodniejsza obs∏uga: nowy panel sterowniczy z wyÊwietlaczem;
lepsza i oszcz´dniejsza praca kot∏a: modulacja mocy palnika zamiast regulacji dwustopniowej;
wyd∏u˝ona praca pompy w celu ochrony kot∏a przed przegrzaniem;
wi´cej komfortu: wbudowana regulacja pogodowa oraz sensor temperatury zewn´trznej
w wyposa˝eniu standardowym;
wygodniejszy monta˝: uproszczony sposób pod∏àczenia zasobnika za pomocà czujnika
temperatury*, nó˝ki o regulowanej wysokoÊci do wypoziomowania urzàdzenia;
szybszy serwis i konserwacja: autodiagnostyka z wyÊwietlaniem kodów b∏´dów, zmodyfikowana obudowa u∏atwiajàca dost´p do kot∏a.

NIEDèWIEDè KLZ
Dla kogo opracowano
kocio∏ grzewczy NIEDèWIEDè?

Kocio∏ dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem c.w.u., dost´pny w wersjach o mocy 17, 26
i 35 kW. W nowej konstrukcji:
wi´kszy komfort ciep∏ej wody: pojemnoÊç zasobnika zwi´kszona do 110 litrów;

Moc
KLOM

Moc
KLZ

17 kW
26 kW
35 kW
45 kW

jeszcze wygodniejsza obs∏uga: bardziej funkcjonalny programator dobowy umo˝liwiajàcy
nie tylko sterowanie pracà instalacji grzewczej, ale tak˝e procesem przygotowania ciep∏ej
wody;

zale˝nie od modelu

lepsza kontrola pracy: nowy wyÊwietlacz pokazuje dodatkowo zadanà temperatur´
obiegu grzewczego wyliczonà przez automatyk´ pogodowà;**

17 kW
26 kW
35 kW

wi´ksza oszcz´dnoÊç: wbudowane naczynie wzbiorcze c.w.u. 4 l zapobiegajàce stratom
c.w.u. podczas podgrzewania wody.

zale˝nie od modelu

Wydatek trwa∏y
ciep∏ej wody
KLZ

16,4 l/min.
17,3 l/min.
17,4 l/min.
zale˝nie od modelu

* Czujnik dost´pny osobno.
** Dotychczasowe funkcje wyÊwietlacza – wskazywanie aktualnej temperatury obiegu c.o. i temperatury
wody w zasobniku – pozostajà bez zmian.

Wsz´dzie pasuje

Zalety kot∏a NIEDèWIEDè

Kocio∏ gazowy NIEDèWIEDè jest idealny
do instalowania w pomieszczeniach gospodarczych, nie wymaga du˝ej przestrzeni
do monta˝u ani w trakcie konserwacji.
Urzàdzenie jest optymalnym rozwiàzaniem
tak do nowych, jak i modernizowanych
instalacji grzewczych. NIEDèWIEDè mo˝e byç
tak˝e pod∏àczany do starszych instalacji
z otwartym naczyniem wzbiorczym.

Wyjàtkowa wygoda obs∏ugi
Przejrzysty i prosty w obs∏udze panel sterowania sprawia, ˝e NIEDèWIEDè jest wyjàtkowo
przyjazny dla u˝ytkownika. Regulacja jest bardzo ∏atwa, co eliminuje ryzyko pomy∏ek
w ustawianiu kot∏a. Wszystkie parametry pracy mo˝na w prosty sposób ustawiç za pomocà
dwóch przycisków, a wartoÊç parametrów oraz kody autodiagnostyki pokazywane sà
na wyÊwietlaczu. Panel znajduje si´ pod ∏atwo zdejmowanà pokrywà z tworzywa,
która zabezpiecza przed przypadkowà zmianà ustawieƒ.
Zastosowanie odpowiedniego regulatora pokojowego gwarantuje najwy˝szy komfort
i znacznie obni˝a koszty eksploatacji. Kot∏y NIEDèWIEDè mogà wspó∏pracowaç
z wi´kszoÊcià regulatorów Saunier Duval: SD 2000, EXACONTROL 7 i EXACONTROL 7 RADIO.

Komfort ciep∏ej wody z NIEDèWIEDZIEM KLZ
Dzi´ki wbudowanemu zasobnikowi, kocio∏ zapewnia dostatek ciep∏ej wody. Teraz zbiornik
ma pojemnoÊç a˝ 110 litrów, gwarantujàc u˝ytkownikom jeszcze wi´kszy komfort.
Podgrzewanie c.w.u. jest funkcjà priorytetowà wobec przygotowania c.o., a ciep∏a woda
jest podgrzewana z maksymalnà mocà kot∏a.
Zasobnik kot∏a NIEDèWIEDè KLZ jest przystosowany do pracy w obiegu cyrkulacyjnym,
dzi´ki któremu – nawet wówczas, gdy kocio∏ jest oddalony od punktów poboru – z kranu
p∏ynie od razu ciep∏a woda. Pod∏àczenie do instalacji jest niezwykle proste i szybkie.

... i z NIEDèWIEDZIEM KLOM
Moc urzàdzenia pozwala na doskona∏à wspó∏prac´ z osobnym zasobnikiem c.w.u. Kot∏y
NIEDèWIEDè KLOM Êwietnie sprawdzajà si´ z zasobnikami oferowanymi przez Saunier
Duval.
Dzi´ki udoskonalonej konstrukcji pod∏àczenie zasobnika do kot∏a jest wyjàtkowo proste
i szybkie do wykonania – teraz wystarczy jedynie czujnik temperatury, aby kocio∏ móg∏
wspó∏pracowaç z zasobnikiem i pompà ∏adujàcà.

Zalety konstrukcji kot∏a NIEDèWIEDè
Niezawodny i trwa∏y
Zalety kot∏a NIEDèWIEDè

Wymiennik ma budow´ cz∏onowà i jest wykonany z ˝eliwa, dzi´ki czemu jest wyjàtkowo
trwa∏y. Taki wymiennik doskonale sprawdza si´ w instalacjach grzewczych o du˝ej
pojemnoÊci.
Wysokiej jakoÊci automatyka gazowa Honeywell zapewnia sprawne zapalanie i sterowanie pracà palnika.
Starannie przemyÊlana konstrukcja p∏yty palnika zapewnia równomierne mieszanie gazu
z powietrzem, a wi´c gwarantuje stabilny proces spalania. W efekcie kocio∏ jest nie tylko
ekonomiczny, ale te˝ bezpieczny dla u˝ytkownika i Êrodowiska. Dodatkowà zaletà konstrukcji jest niski poziom ha∏asu.
System kontroli ciàgu kominowego czuwa nad bezpieczeƒstwem u˝ytkownika. W razie
zak∏óceƒ ciàgu (tj. blokada przewodu kominowego, niekorzystne warunki atmosferyczne)
uk∏ad kontroli wy∏àcza kocio∏ poprzez zamkni´cie dop∏ywu gazu.

Inteligentny dzi´ki wbudowanemu mikroprocesorowi
Mikroprocesor nie tylko kontroluje ca∏oÊç pracy kot∏a, ale te˝ reguluje modulacjà mocy
oraz kieruje automatykà pogodowà. Zapewnia wi´c precyzyjne sterowanie pracà kot∏a
i dopasowanie wszelkich procesów.
Mikroprocesor odpowiada tak˝e za autodiagnostyk´, w którà jest wyposa˝ona nie tylko
seria KLZ, ale teraz tak˝e seria KLOM. Dzi´ki tej funkcji, wszelkie sytuacje awaryjne
(np. przerwa w dop∏ywie gazu) sà wykrywane i wskazywane na wyÊwietlaczu na panelu.

Oszcz´dny:
Modulacja palnika w kotle KLZ, a teraz – tak˝e w kotle KLOM – umo˝liwia prac´ ze zmiennà
mocà, a tym samym równie˝ – zmniejszenie iloÊci za∏àczeƒ. Takie rozwiàzanie pozwala
na dostosowanie mocy do wymagaƒ u˝ytkownika, dajàc jednoczeÊnie oszcz´dnoÊç
kosztów eksploatacji oraz zwi´kszenie trwa∏oÊci urzàdzenia.
W kotle NIEDèWIEDè KLZ zainstalowane jest 10-litrowe naczynie wzbiorcze c.o. Dzi´ki temu
urzàdzenie mo˝na ∏atwo przy∏àczyç do instalacji bez koniecznoÊci ponoszenia dodatkowych kosztów zwiàzanych z zakupem osobnego naczynia.
Nowy NIEDèWIEDè KLZ zosta∏ te˝ wyposa˝ony w 4-litrowe naczynie wzbiorcze c.w.u. S∏u˝y
ono zmagazynowaniu nadmiaru wody, powstajàcego w wyniku zwi´kszenia obj´toÊci wody
w trakcie podgrzewu. Je˝eli nie ma takiego naczynia, nadmiar wody trafia do kanalizacji.
Nowa konstrukcja pozwala na unikni´cie takich strat i oszcz´dnoÊç kosztów.
Kocio∏ KLZ posiada programator wbudowany w panel sterowania. Programator pozwala
ustawiç tryb pracy kot∏a w zale˝noÊci od pory dnia i wybraç czas, kiedy w pomieszczeniach
ma panowaç temperatura optymalna, obni˝ona lub kocio∏ ma byç wy∏àczony (np. w nocy,
w trakcie pobytu rodziny poza domem).
NowoÊcià jest sterowanie procesem przygotowywania ciep∏ej wody. U˝ytkownik mo˝e
wybraç godziny, w których kocio∏ podgrzewa zapas zmagazynowanej wody w zasobniku
– w pozosta∏ych godzinach kocio∏ nie b´dzie przygotowywa∏ ciep∏ej wody.

Kompletna automatyka pogodowa – teraz w kotle KLZ i KLOM
Wbudowana automatyka pogodowa jest standardowym elementem uk∏adu sterowania
kot∏ów NIEDèWIEDè KLZ i KLOM. W standardowym wyposa˝eniu kot∏ów jest te˝ sensor
zewn´trzny.
Automatyka pogodowa umo˝liwia sterowanie pracà kot∏a tak, aby temperatura wody grzewczej
by∏a zale˝na od temperatury na zewnàtrz budynku. Sensor zewn´trzny reaguje na wszelkie
zmiany warunków atmosferycznych, a uk∏ad sterowania dostosowuje temperatur´ c.o.,
utrzymujàc w ten sposób sta∏à, zadanà temperatur´ w pomieszczeniach. Automatyka pogodowa we wspó∏pracy z regulatorem pokojowym zapewnia wi´c niezawodne, komfortowe
i oszcz´dne ogrzewanie domu oraz dostosowanie temperatury pomieszczeƒ do potrzeb
u˝ytkowników. Ponadto, aby uproÊciç nastawianie parametrów, wprowadzono fabrycznie
do pami´ci mikroprocesora szereg charakterystyk ogrzewania, w których okreÊlonym
temperaturom zewn´trznym odpowiadajà temperatury wody grzewczej. Dzi´ki temu
korzystanie z regulacji pogodowej jest jeszcze wygodniejsze.

Obieg cyrkulacyjny – ciep∏a woda od pierwszej chwili
Kiedy punkty poboru ciep∏ej wody sà bardzo oddalone od kot∏a, zdarza si´, ˝e z kranu nie od razu
p∏ynie ciep∏a woda – najpierw sp∏ywa zimna, która wczeÊniej pozostawa∏a w instalacji.
Aby temu zaradziç, doskona∏ym rozwiàzaniem jest obieg cyrkulacyjny. Wówczas ciep∏a woda
krà˝y w obiegu i w razie potrzeby dogrzewana jest przez kocio∏. Efekt – ciep∏a woda zaraz
po odkr´ceniu kranu. NIEDèWIEDè KLZ jest fabrycznie przystosowany do pod∏àczenia instalacji
cyrkulacji ciep∏ej wody. Pod∏àczenie mo˝e byç wykonane ∏atwo i szybko, bezpoÊrednio do przy∏àcza przy zasobniku, bez koniecznoÊci przebudowy urzàdzenia.

Gama regulatorów pokojowych Saunier Duval – wygoda i funkcjonalnoÊç
Kocio∏ NIEDèWIEDè mo˝e wspó∏pracowaç z wi´kszoÊcià regulatorów pokojowych z gamy Saunier Duval, w tym z serià EXACONTROL 7.
FunkcjonalnoÊç – programowanie temperatury pomieszczenia.
Dostosowanie do trybu ˝ycia u˝ytkownika dzi´ki mo˝liwoÊci programowania ró˝nych
temperatur pomieszczenia w ciàgu doby i na ka˝dy dzieƒ tygodnia.
Dowolna lokalizacja i sposób instalacji: wersja przewodowa i wersja bezprzewodowa.
Wygoda – szeroki ciek∏okrystaliczny ekran LCD i wyÊwietlanie temperatury pokojowej
oraz wybranego trybu pracy kot∏a.
Prostota i estetyka.
2 modele: EXACONTROL 7 (tygodniowy regulator przewodowy) i EXACONTROL 7 RADIO
(tygodniowy regulator bezprzewodowy).

Czujnik temperatury zasobnika – b∏yskawiczne pod∏àczenie zasobnika
do kot∏a KLOM
Kocio∏ jednofunkcyjny NIEDèWIEDè KLOM mo˝e wspó∏pracowaç z osobnym zasobnikiem c.w.u. Teraz sposób pod∏àczenia zasobnika
jest wyjàtkowo ∏atwy, szybki i wygodny: wystarczy zastosowaç czujnik temperatury*, aby cieszyç si´ komfortem ciep∏ej wody.

* Czujnik temperatury zasobnika nie stanowi wyposa˝enia standardowego. Do wspó∏pracy kot∏a KLOM z zasobnikiem niezb´dna jest pompa ∏adujàca.

Wyposa˝enie podstawowe i dodatkowe

Jeszcze wi´kszy komfort i wygoda...

Charakterystyka kot∏a NIEDèWIEDè KLOM

NIEDèWIEDè KLOM – kocio∏ jednofunkcyjny z mo˝liwoÊcià
pod∏àczenia zasobnika
NIEDèWIEDè KLOM to kocio∏ jednofunkcyjny dost´pny w wersjach o mocy 17, 26, 35 i 45 kW.
NIEDèWIEDè KLOM ma mo˝liwoÊç pod∏àczenia zasobnika c.w.u., przy czym udoskonalony zosta∏ sposób pod∏àczenia urzàdzenia: do tego celu
potrzebny jest jedynie czujnik temperatury zasobnika i pompa ∏adujàca.

Kocio∏ NIEDèWIEDè KLOM – wyposa˝enie i osprz´t:
cz∏onowy wymiennik ˝eliwny z izolacjà
cieplnà,
p∏yta palnikowa z doprowadzeniem
gazu i automatykà Honeywell,
modulacja palnika,
panel sterowania z wyÊwietlaczem,
manometrem oraz przyciskami do uruchamiania, regulacji i resetowania
urzàdzenia,
wbudowany mikroprocesor,

autodiagnostyka,
funkcja zabezpieczenia pomp przed zablokowaniem,
blokada czasowa zmniejszajàca
cz´stotliwoÊç za∏àczeƒ,
zabezpieczenie antyzamro˝eniowe,
uk∏ad kontroli ciàgu kominowego,
opcjonalnie: czujnik temperatury
do pod∏àczenia zasobnika, regulator
pokojowy.

automatyka pogodowa z sensorem temperatury zewn´trznej,

Wymiary kot∏a KLOM

Opis
1. Zasilanie c.o. 1"
2. Dop∏yw gazu 3/4"
3. Powrót c.o. 1"

KLOM 20 KLOM 30 KLOM 40 KLOM 50
A
B
C
ØD
E

Wymiary podane w mm.

335
180
600
130
100

420
222
600
130
100

505
265
600
150
100

590
307
620
180
120

NIEDèWIEDè KLZ – kocio∏ dwufunkcyjny
Charakterystyka kot∏a NIEDèWIEDè KLZ

NIEDèWIEDè KLZ to kocio∏ dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem 110 l, dost´pny w wersjach o mocy 17, 26 i 35 kW.

Kocio∏ NIEDèWIEDè KLZ – wyposa˝enie i osprz´t:
cz∏onowy wymiennik ˝eliwny z izolacjà
cieplnà,
p∏yta palnikowa z doprowadzeniem gazu
i automatykà Honeywell,
modulacja palnika,
zasobnik 110 l z wyjÊciem na cyrkulacj´,
chroniony anodà magnezowà,
wzbiorcze naczynie przeponowe 10 l
do c.o.,
zawór nape∏niajàcy obieg c.o.,
wzbiorcze naczynie przeponowe 4 l
do c.w.u.,
dwie pompy: pompa ∏adujàca i pompa
obiegu c.o.,

wbudowany mikroprocesor,
automatyka pogodowa z sensorem temperatury zewn´trznej,
autodiagnostyka,
programator dobowy,
blokada czasowa zmniejszajàca cz´stotliwoÊç za∏àczeƒ,
zabezpieczenie antyzamro˝eniowe,
uk∏ad kontroli ciàgu kominowego,
dwa zawory bezpieczeƒstwa do c.o.
i c.w.u.,
opcjonalnie: regulator pokojowy.

funkcja zabezpieczenia pomp przed zablokowaniem,
panel sterowania z wbudowanym programatorem dobowym (programowanie
c.o., c.w.u.), wyÊwietlaczem, manometrem oraz przyciskami do uruchamiania
i resetowania urzàdzenia,

Wymiary kot∏a KLZ

Opis
1. Dop∏yw gazu 3/4"
2. Zasilanie c.o. 1"
3. Powrót c.o. 1"
4. Zasilanie ciep∏ej wody 3/4"
5. Przy∏àcze cyrkulacji c.w.u. 3/4"
6. Dop∏yw zimnej wody 3/4"

A
B
ØD

Wymiary podane w mm.

20 KLZ

30 KLZ

40 KLZ

327,5
191
130

285,0
106
130

242,5
21
150

NIEDèWIEDè
Dane techniczne

Kocio∏ jednofunkcyjny z mo˝liwoÊcià wspó∏pracy z zasobnikiem c.w.u.: NIEDèWIEDè KLOM
Centralne ogrzewanie
Moc
SprawnoÊç
IloÊç cz∏onów wymiennika
PojemnoÊç wymiennika
Temperatura obiegu c.o.
Maksymalne ciÊnienie obiegu c.o.
Dane elektryczne
Napi´cie zasilania
Maksymalny pobór mocy
Kod bezpieczeƒstwa
Parametry spalin
Temperatura spalin przy mocy maks.
Przep∏yw spalin
Minimalna wartoÊç ciàgu kominowego
Zu˝ycie gazu
GZ 50 – zu˝ycie gazu w funkcji c.o. (moc min.-maks.)
Propan – zu˝ycie gazu w funkcji c.o. (moc min.-maks.)
Waga
Waga netto
Numer CE
Numer CE

Jednostka

20 KLOM

30 KLOM

40 KLOM

50 KLOM

(kW)
(%)

11,9 - 17,0
90 - 92
3
9,1
45 - 85
3

17,8 - 25,6
90 - 92
4
11,6
45 - 85
3

24,0 - 34,6
90 - 92
5
14,1
45 - 85
3

29,5 - 44,5
90 - 92
6
16,6
45 - 85
3

(V)
(W)

230
15
IP 40

230
15
IP 40

230
15
IP 40

230
15
IP 40

(°C)
(g/s)
(Pa)

~ 100
13,3
2

~ 100
19,8
2

~ 100
26,6
2

~ 100
33,8
2

(m3/h)
(kg/h)

1,4 - 2,0
1,0 - 1,6

2,1 - 3,0
1,4 - 2,4

2,9 - 4,1
2,2 - 3,2

3,7 - 5,2
2,9 - 4,2

(kg)

90

110

130

150

(l)
(°C)
(bar)

1015
1015
1015
1015
1015BO0103 1015BO0103 1015BO0103 1015BO0103

Kocio∏ dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. 110 l: NIEDèWIEDè KLZ
Centralne ogrzewanie
Moc
SprawnoÊç
IloÊç cz∏onów wymiennika
PojemnoÊç wymiennika ciep∏a
PojemnoÊç naczynia wzbiorczego
Temperatura obiegu c.o.
Maksymalne cienienie zaworu bezpieczeƒstwa
Ciep∏a woda u˝ytkowa
Moc w´˝ownicy
Zakres temperatury*
Przep∏yw nominalny dla Δt 30 °C
PojemnoÊç naczynia wzbiorczego
Maksymalne ciÊnienie zasilania
Dane elektryczne
Napi´cie zasilania
Maksymalny pobór mocy
Kod bezpieczeƒstwa
Parametry spalin
Temperatura spalin przy mocy maks.
Przep∏yw spalin
Minimalna wartoÊç ciàgu kominowego
Zu˝ycie gazu
GZ 50 – zu˝ycie gazu w funkcji c.o. (moc min.-maks.)
Propan – zu˝ycie gazu w funkcji c.o. (moc min.-maks.)
Waga
Waga netto
Numer CE
Numer CE

Jednostka

20 KLZ

30 KLZ

40 KLZ

(kW)
(%)
(l)
(l)
(°C)
(bar)

11,9 - 17,0
90 - 92
3
9,1
10
45 - 85
3

17,8 - 25,6
90 - 92
4
11,6
10
45 - 85
3

24,0 - 34,6
90 - 92
5
14,1
10
45 - 85
3

(kW)
(°C)
(l/min)
(l)
(bar)

27,3
40 - 70
16,4
3,9
6

27,3
40 - 70
17,3
3,9
6

27,3
40 - 70
17,4
3,9
6

(V)
(W)

230
130
IP 40

230
130
IP 40

230
130
IP 40

(°C)
(g/s)
(Pa)

~ 100
13,3
2

~ 100
19,8
2

~ 100
26,6
2

(m3/h)
(kg/h)

1,4 - 2,0
1,0 - 1,6

2,1 - 3,0
1,4 - 2,4

2,9 - 4,1
2,2 - 3,2

(kg)

145

160

185

1015 07
1015BO0103

1015 07
1015BO0103

1015 07
1015BO0103

* Zgodnie z przepisami temperatura 70 °C umo˝liwia okresowà dezynfekcj´ termicznà.
W celach u˝ytkowych zaleca si´ ustawienie temperatury nie wy˝szej, ni˝ 60 °C.
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